
Descripció:
Google Analytics s’ha convertit en l’eina bàsica per a qualsevol microempresa o 
pime que vulgui mesurar els resultats de les seves accions a internet, especial-
ment de les accions que tenen lloc a la seva pàgina web o la seva App. Descobre-
ix com mesurar les teves accions de màrqueting digital. 
Sense informació de com actuen els nostres clients o usuaris, es fa impossible 
determinar estratègies i futures accions per millorar la rendibilitat de la nostra 
inversió (ROI).  
Aquest 2022 ja fem servir la nova versió de Google Analytics; [GA4]. Treballarem 
amb la versió 4.0. explicant també com podeu migrar els que actualment feu 
servir la versió Universal. 
Recordeu que aquest Webinari és d’introducció, i està orientat a usuaris que fan 
servir Analytics a nivell bàsic. 

 
Programa:
Configuració inicial. Punts bàsics del funcionament tècnic d’Analytics 4.0 al 
nostre web. Alta, inserció del codi, definició, organització i de la propietat. Defini-
ció del concepte esdeveniment (event) com a base del funcionament del nou 4.0. 

Conceptes bàsics de les dimensions i mètriques. Navegació per les opcions 
generals. Repàs i característiques principals del cicle de vida, usuari i esdeveni-
ments. 

Informes personalitzats. Com definir i configurar a mida informes bàsics d’analí-
tics. 

Formador:
Víctor de Francisco. Llicenciat en Ciències Empresarials, especialitat 
Management Internacional. Màster en Finances, i Màster en Internet Management 
per l'Institut Català de Tecnologia (ICT). És professor de cursos i seminaris 
de màrqueting digital internacional, en més de 30 organismes, com les Cambres 
de Comerç, patronals, i universitats com la Universitat de Barcelona (UB), 
o l’Escola de Comerç Internacional (ESCI-UPF). 
Va ser el primer professional autoritzat per Google a Espanya per impartir 
els seminaris oficials de Google Ads (2007- AdWords Seminar Leader), i és 
professional autoritzat des del 2005

15/11/2022 En línia9.30 a 12.30 h

Ajuntaments del Baix Montseny

CÀPSULA 4.3
Introducció a l’analítica web


